
 

 

 

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2017 

05 DE AGOSTO DE 2017 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MICRO ÁREA 04 

 

INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D), e 

uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 

Questões, solicite providências ao fiscal da sala.  

 

Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de 

Identificação e o Cartão Resposta. O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente 

com Nome, Nº de Inscrição e Assinatura.  

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 

01 a 20, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. O Cartão Resposta é o único documento 

válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a anulação da questão. 

Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 

parte do candidato.  

 

O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 

amassado, dobrado, rasgado ou rasurado. Durante a realização das provas, não será permitida 

qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo 

uso desses materiais estará automaticamente eliminado do processo seletivo. A interpretação das 

questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 

interpretação.  

 

A saída da sala da prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será 

permitida após transcorrido 45 minutos do início da mesma. Ao concluir a prova e o preenchimento 

do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal da sala. A não entrega 

de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do processo 

seletivo. O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do 

Gabarito.  

 

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita 

objetiva para conferir com o gabarito oficial. Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova 

deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de sala, conferirem os 

Gabaritos, assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, 

os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.  

 

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital do Processo Seletivo, do 

presente Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do 

candidato.  



 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

01- O sinônimo da palavra LENTO é: 

A)  (    ) Bonito    

B)  (    ) Vagaroso 

C)  (   ) Rápido 

D)  (   ) Manso   

 

02- Nas alternativas abaixo, as palavras estão ordenadas em substantivo, adjetivo e verbo, exceto 

a questão: 

A) (   ) Livro, maravilhoso, buscar 

B) (   ) Banda, ruidoso, anoitecer 

C) (    ) Fábula, encantar, insistir 

D) (   ) Brasil, novo, averiguar 

 

03-  A palavra que completa a frase abaixo é: 

“Eu não comi o lanche........................... estava sem fome.” 

A) ( ) Por que 

B) ( ) Porque 

C) ( ) Por quê 

D) ( ) Porquê 

 

04- A frase abaixo se classifica como: 

“Olha pai! Salvei-a!” 

A) ( ) Afirmativa 

B) ( ) Exclamativa 

C) ( ) Negativa 

D) ( ) Interrogativa 

 

05- Quanto a separação silábica, é correto afirmar que todas as alternativas estão corretas, exceto: 

A) ( ) he-li-cóp-te-ro 

B) ( ) subs-tan-ci-al 

C) ( ) pneu 

D) ( ) Pi-auí 

 

 

MATEMÁTICA 

 

06- Um consumidor, ao comprar um eletrodoméstico no valor de R$ 930,00, fez o pagamento à 

vista, tendo um desconto de 20%. Quanto o consumidor pagará por este eletrodoméstico? 

A) R$ 744,00 

B) R$ 697,50 

C) R$ 756,00 

D) R$ 698,00 

 



 

 

 

07- Para assistir a um jogo de futebol, uma bilheteria iniciou os trabalhos com R$ 150,00 em caixa, 

para este jogo vendeu-se 100 ingressos infantis a R$ 30,00 cada e 250 ingressos a R$ 60,00 cada. 

Ao final do expediente, qual foi o valor total do caixa da bilheteria? 

A) R$ 18.000,00 

B) R$ 17.150,00 

C) R$ 16.000,00 

D) R$ 18.150,00 

 

08- Considerando uma caixa, com dimensões de 80cm de altura, 90cm de comprimento e 60cm 

de largura, qual a capacidade em litros dessa caixa? 

A) 432L 

B) 230L 

C) 460L 

D) 370L 

 

09- Para o preparo de uma solução utilizou-se 80g de soluto para 1L de solvente. Se for utilizado 

200g de soluto, qual a quantidade de solvente necessária? 

A) 1,5L 

B) 2,0L 

C) 2,5L 

D) 3,0L 

 

10- Uma formiguinha andou sobre a borda de uma régua, de marca de 6cm até a marca de 20cm. 

Ela parou para descansar na metade do caminho. Em que marca ela parou? 

A) 11cm 

B) 12cm 

C) 13cm 

D) 14cm 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS   

 

11 – O Poder Legislativo Municipal desempenha papel de fiscalizador frente ao poder Executivo 

de nosso Município. Os seus membros são eleitos através de voto popular. Quantos membros 

efetivos representam este poder em nosso Município? 

A) 7 

B) 9 

C) 11 

D) 1 

 

12 - Serra Alta possui forte potencial econômico em vários setores, fazendo assim, com que nosso 

Município se destaque entre os outros pequenos da nossa região. Assinale a alternativa que condiz 

com as três principais atividades econômicas de Serra Alta. 

A) Agricultura, indústria e comércio. 

B) Comércio, mineração e indústria. 



 

 

C) Pecuária, agricultura e comércio. 

D)  Agricultura, pesca e turismo. 

 

13 – Serra Alta, Município jovem com poucos anos de emancipação político administrativa, mas 

com grande potencial de crescimento econômico. Sendo assim, assinale a alternativa que expressa 

o tempo de emancipação político administrativa de Serra Alta. 

A) 32 anos  

B) 19 anos  

C) 28 anos 

D) 27 anos 

 

14 – Segundo o censo do IBGE realizado no ano de 2010 no Município de Serra Alta, qual a 

população estimada? 

A) 3.280 

B) 3.285 

C) 3.209 

D) 2.997 

 

15- Segundo informações do sítio da Prefeitura Municipal de Serra Alta, a colonização de Vista 

Longa, hoje Serra Alta, teve início em que ano? 

A) 1945 

B) 1950 

C) 1970 

D) 1983 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICRO 

ÁREA 04 

 

16- O Agente Comunitário de Saúde é um personagem fundamental no processo de cuidados, por 

estar próximo aos problemas que afetam a comunidade e por manter o elo de ligação entre 

comunidade e equipe de saúde. Para realizar um bom trabalho, é fundamental para o Agente 

Comunitário de Saúde: 

A)  Conhecer o território a ser trabalhado, e realizar o mapeamento da sua micro área 

B) Manter cadastros das famílias atualizados 

C) Em seu trabalho, observar e identificar famílias e áreas de risco 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

17- Qual a estratégia que faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS, em 

busca de um SUS eletrônico, com objetivo de reestruturar as informações da Atenção Básica em 

nível Nacional: 

A) ESF – Estratégia Saúde da Família 

B) E-SUS – Estratégia Atenção Básica 

C) P-MAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

D) SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica 



 

 

 

18- A vacina é uma substância produzida a partir de toxinas, agentes vivos atenuados ou 

inativados, partes de proteínas de microorganismos (vírus ou bactérias), que uma vez introduzidas 

no organismo, são capazes de estimular uma resposta imunológica, através da produção de 

anticorpos. De acordo com o calendário Nacional de Vacinação, é CORRETO afirmar: 

A) A BCG, a Hepatite B e a Rota Vírus são vacinas que devem ser realizadas no recém 

nascido 

B) A vacina da hepatite B só pode ser realizada em adultos até 20 anos de idade 

C) A vacina da febre amarela deve ser feita em toda a população, exceto gestantes e 

crianças menores de um ano 

D) A vacina da febre amarela é feita em dose única aos nove meses 

 

19-  Sobre a dengue, é CORRETO afirmar: 

A)  O mosquito transmissor é o Aedes Aegyptis  

B) A dengue só pode ser transmitida pelo mosquito macho 

C) O homem infectado transmite para outro homem através do contato 

D) O mosquito se desenvolve em água parada, com ciclo de 15 dias. 

 

20- Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger a saúde, o SUS precisa se organizar 

conforme alguns princípios, previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 

8.080/1990. Qual alternativa cita dois dos princípios e diretrizes do SUS: 

A) Universalidade e gratuidade 

B) Equidade e universalidade 

C) Integralidade e programas de saúde 

D) Equidade e municipalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


